
 
สรุปการเข้าพื้นที่ 

โครงการ“การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก” 
วันที่ 15 มีนาคม 2561 

จ านวนผู้ร่วมลงพ้ืนที่ 12 คน 
จุดที่ 1 บ้านตราง ต าบลดองก าเม็ด อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ แปลงนายสุทัศน์ จันทรสุข 
วัตถุประสงค์ เพ่ือติดตามการท าศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักในโรงเรือน การเลี้ยงจิ้งหรีด เพาะเห็ด และปลูกพืช
สวนครัว/สมุนไพร ของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน 
กิจกรรมที่  ๑ การท าโรงเรือนซึ่ง  ณ ปัจจุบันได้แบ่งโรงเรือนจากขนาด ๓.๒ x ๓๖ เมตร จ านวน ๒ หลังเป็น
โรงเรือนขนาด ๓.๒ x ๑๗ เมตร จ านวน ๔ หลัง แต่เนื่องจากพ้ืนที่ว่างระหว่างโรงเรือนเหลืออยู่มาก หากปล่อย
ไว้คงไม่เกิดประโยชน์ ทางคณาจารย์จากม .อุบลฯได้แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรย้ายโรงเรือนเข้ามาให้ใกล้กันขึ้น
เว้นระยะห่างระหว่างโรงเรือน ให้พอต่อกา รระบายความร้อน (ประมาณ ๑.๔ - ๒ เมตร )และใช้ในการเข้า
ท างานในพ้ืนที ่อีกท้ังได้แนะน าให้ปลูกพืชเป็นแนวกันชนตามขอบแปลง เช่น ชะอม ตะไคร้ เป็นต้น 
ปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไข 
การใช้ตัวล็อคแสลนด์แบบพลาสติกยึดกับโครงหลังคา
โรงเรือนอาจมีอายุการใช้งานได้ไม่เกิน  ๑ ปีเมื่อเจอ
ความร้อนจากแ สงแดดตัวล็อคแสลนด์อาจคลายตัว
และหลุดออกท าให้หลังคาโรงเรือนช ารุดเสียหายได้ 

ใช้สกรูน็อตยิงยึดเกาะระหว่างพลาสติกกับโครง
หลังคาอีกรอบเพื่อความคงทนของหลังคาโรงเรือน 
โดย รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ 

 
กิจกรรมที่ ๒ ตรวจดูการท าปุ๋ยหมักสูตร  ๕๓๑๑ โดยมีใบ ไม้ ๕ส่วน มูลจิ้งหรีด ๓ ส่วน แกลบด า ๑ ส่วน ร า
ละเอียด ๑ ส่วน ซึ่งเกษตรกรผสมไว้ใช้ในการปลูกผักเพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารให้แก่พืช 
ปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไข 
ปุ๋ยหมักบางกระสอบมีกลิ่นเหม็นซึ่งถือว่าใช้ไม่ได้
กระบวนการหมักไม่ผ่านซึ่งสาเหตุมาจาก 
๑.ส่วนผสมไม่เข้ากัน 
๒.การจัดเรียงกระสอบปุ๋ยหมักที่วางทับซ้อนไม่มีที่ให้
ระบายอากาศ 
๓.กระสอบที่ใช้บรรจุปุ๋ยหมักเป็นกระสอบเคลือบท า
ให้การระบายอากาศภายในกระสอบเกิดขึ้นได้น้อย
มาก 

๑.การผสมปุ๋ยหมักควรมี เครื่องบดย่อยเศษใบไม้หรือ
เครื่องผสมปุ๋ย หากไม่มีเครื่องจักร  การใช้แรงงานคน
ในการผสมปุ๋ยควรผสมกลับกองปุ๋ย ๓ รอบก่อนบรรจุ
ลงกระสอบ 
๒.การเรียงกระสอบปุ๋ยหมักควรตั้งกระสอบปุ๋ยไม่วาง
ซ้อนทับและควรวางในที่ร่ม 
๓.ควรใช้กระสอบที่ไม่มีการเคลือบหรือถ้าหาไม่ได้ให้
เปิดปากกระสอบปุ๋ยหมักไว้และหมั่นตรวจดูความชื้น 

 
 
 
 
 



ศ.ดร .กนก วงษ์ตระหง่าน แนะน ากับเกษตรกรว่าให้เกษตรกรผลิตตามข้ันตอนและวิธีการที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีแนะน าเพ่ือคุณภาพของการผลิตจะได้มรมาตรฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยรับรองให้และต้องท าอย่างมี
วินัย และยังเสนอแนะให้หาชุดตรวจสอบธาตุอาหารและวัดค่า organic matter อย่างง่ายมาให้เกษตรกรได้
ทดลองใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้ปุ๋ยหมัก และเสนอให้ประสาน รศ.ดร.ชริดา ปุกหุต เรื่องการตรวจวัดค่า
มาตรฐานของจุลินทรีย์ในปุ๋ยหมักที่เหมาะสมกับการน ามาใช้และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
กิจกรรมที ่๓ การท าโรงเพาะเห็ดซึ่งขนาดจริงที่เกษตรกรสร้างประมา ณ ๔ x ๕ เมตรและท าคานส าหรับแขวน
ก้อนเชื้อเห็ดซึ่งขนาดโรงเรือนท่ีท าไว้สามารถรองรับก้อนเชื้อเห็ดได้ ๒000 - ๓000 ก้อนโดยเห็ดที่เตรียมจะ
เพาะมีเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดหูหนู 
ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่านเสนอแนะกิจกรรมเสริมคือการเลี้ยงหมูหลุมเพ่ือเกิดรายได้เสริมจากการขายมูลสัตว์
และรายได้จากการขายหมูเป็นตัว 
กิจกรรมที ่๔ การท าโรงเลี้ยงจิ้งหรีดซึ่งยังไม่พร้อมใช้งานเท่าที่ควรยั งต้องมีการปรับพ้ืน การเตรียมถาด ไข่ การ
เตรียมแหล่งไข่จิ้งหรีด ซึ่งปัญหา ที่เกษตรกรก าลังพบก็คือถาดไข่ส าหรับเลี้ยงถ้าใช้ในปริมาณมากๆอาจต้องใช้
แรงงานและเวลามากในการย่างถาดไข่เพ่ือฆ่าเชื้อโรคและแมลงที่รบกวนการเติบโตของจิ้งหรีด ศ .ดร.กนก วงษ์
ตระหง่าน จึงเสนอแนะให้ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทดลองท าเครื่องอบถาดไข่ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตรโดย
อาศั ยแหล่งเชื้อเพลิงจากแก๊สจะช่วยลดการใช้เวลาและแรงงานในขั้นตอนการเตรียมถาดไข่และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค โรคในถาดไข่ท่ีใช้แล้วได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังจะต้องมีการวางแผนเพาะเลี้ยง
จิ้งหรีดท าเป็นตารางตั้งแต่เริ่มเลี้ยงจนถึงการพักบ่อ 
ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่านเสนอแนะให้  
๑.ท าตารางการท างานภายในแปลงเช่นการปลูกผัก การเพาะเห็ด การเลี้ยงจิ้งหรีดและกิจกรรมอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีแบบแผนการท างานท่ีเป็นรูปธรรมโดยเวลาที่ใช้ในการท างานเฉลี่ยต่อวันประมาณ 
 ๖ ชั่วโมง / ๒ แรงงาน 
๒.เสนอแนะให้ท าคู่มือโรคพืช  / แมลงศัตรูพืชที่เกิดขึ้นหรือพบภายในแปลงเกษตรกร สาเหตุของโรค แนว
ทางการแก้ไข ชนิดพืชที่พบโรค เพ่ือให้เกษตรกรไว้ศึกษาข้อมูลและรับมือกับปัญหาเรื่องโรคที่จะเกิดข้ึน 
รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์  เสนอแนะให้เกษตรกรที่ก าลังผลิตผักบนฐานความเป็นอินทรีย์หรือผักปลอดภัยควรมี
สารชีวภัณฑ์ไว้ประจ าแปลงได้แก่ เชื้อBT เชื้อราบิวเวอเรีย เชื้อราไตรโครเดอม่า เป็นต้นเพื่อที่จะรับมือกับศัตรู
และโรคพืช 
 
 
 
 
 
 
 



จุดที่ ๒ บ้านทุ่งใหญ่ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ แปลงนายกิมฮง บุญมี 
วัตถุประสงค์ ติดตามการปลูกพืชของเกษตรกร 
กิจกรรมที่นายกิมฮง บุญมี  ท าอยู่คือการปลูกผักในโรงเรือนและนอกโรงเรือน มีผักท่ีพร้อมขายได้แก่ สลัดเรด
โอ๊ค ผักกาดหอม ตะไคร้ ซึ่งก าลังเตรียมน าไปขายที่ตลาดชุมชนและยังมีผักที่ปลูกอยู่ในแปลง ได้แก่ พริกปลี ๔ 
แปลงย่อย พริก ๘ แปลงย่อย (ปลูกในโรงเรือนและขอบแปลง ) และอีก  ๑ แปลงใหญ่ (ปลูกนอกโรงเรือน ) 
มะเขือยาว ๑ แปลงย่อย ถั่วฝั กยาว ๒ แปลงย่อย (ปลูกในโรงเรือน ไว้ท าพันธุ์ ) ถั่วฝักยาวสีม่วง ๑ แปลงใหญ่
และถ่ัวฝักยาวสีเขียว ๑ แปลงใหญ่ (ปลูกนอกโรงเรือน) 
นายกิมฮง บุญมี ได้เล่าแนวคิดของตนเองให้กับทางคณาจารย์จากม .อุบลฯฟังว่าเขาจะ เลือกชนิดของผักในการ
ปลูกต่างจากเกษตรกรรายอ่ืนเพราะจะท าให้ราคาผลผลิตตกต่ าหากมีการปลูกผักชนิดนั้นในตลาดมากและนาย
กิมฮงจะหันมาปลูกพืชที่ตลาดมีน้อยเพราะจะท าให้ได้ราคาสูง  นายกิมฮง  ต้องการ ที่จะมีสมาชิกในกลุ่มเพ่ิม
ประมาณ ๕ - ๖ คนเพราะในขณะนี้มีสมาชิกท่ีท าจริงเพียง  ๒ คนในพ้ืนที่คือนายหล่ า เหลี่ยมโลก และนาย
กิมฮง บุญมี  เพ่ือที่จะให้สมาชิกมาแบ่งหน้าที่กัน บริหารพื้นที่มากข้ึนเช่น มีหัวหน้ากลุ่มคอยดูแลสมาชิกกลุ่ม มี
ฝ่ายรับผิดชอบการผลิตและวางแผนการผลิตผัก ฝ่ายการตลาดส ารวจความต้องการของตลาด ฝ่ายจัดท าบัญชี 
เป็นต้น  รศ .ดร .บุญส่ง เอกพงษ์ แนะน าให้เตรียมปลูกผักบุ้งในรอบต่อไปเพื่อที่จะให้ได้เก็บผลผลิตในช่วง
เทศกาลสงกรานต์จะท าให้ผักบุ้งมีราคาสูง และผักสลัดต้นที่อายุเกินเก็บให้ปลูกดูแลต่อเพ่ือเก็บไว้ท าเมล็ดพันธุ์
จะได้ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเมล็ดพันธุ์ 
ปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไข 
พบเพลี้ยอ่อนเข้าท าลายในแปลงถั่วฝักยาวที่ปลูกนอก
โรงเรือนเสียหายทั้ง ๒ แปลงใหญ่และเข้าท าลายพริก
ที่ปลูกในโรงเรือนบางส่วน 

เกษตรกรใช้น้ าหมักสะเดา ยาเส้น หางไหลฉีดพ่นท า
ให้เพลี้ยตายบางส่วนแต่ไม่ได้ผลทั้งหมด 
รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์แนะน าให้ปลูกพืชที่มีราคาสูง
เช่นพริ กหรือถั่วผักยาวในโรงเรือนแบบปิดเพ่ือลด
ความเสี่ยงการเข้าท าลายเพลี้ยอ่อน แต่มีข้อจ ากัดอยู่
คือถั่วฝักยาวที่ปลูกในโรงเรือนการแตกแขนงก่ิงก้าน
ของถั่วจะน้อยกว่าปลูกนอกแปลงเนื่องจากความเข้ม
ของแสงในโรงเรือนไม่มากเท่านอกโรงเรือนซึ่งอาจท า
ให้ได้ผลผลิตไม่มาก 
 

 
 


